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8a
Önskemål om att maten ska tas undan senare.
Fråga om varför matsedeln inte alltid följs.
Fråga om varför bröd inte alltid finns när det står att det ska.
8c
Önskemål om mer vitt bröd.
8d
Maten tas bort för tidigt på fredagar.
9a
Önskemål om separerad sallad, så man själv kan blanda som man vill.
Önskemål om mer ris och pasta istället för potatis.
Önskemål om att lax och pytt i panna ska serveras oftare.
Önskemål om att becelle smöret byts ut mot ett annat märke.
Klagomål på att maten tas bort för tidigt.
9b
Klagomål om att det är trångt på fredagar.
Önskemål om mer vitt bröd.
Önskemål om att fetaost sallader ska serveras oftare.
Tycker att det är bra jobbet av köket att saker som tagits upp på förra matrådet har
fixats.
9c
Önskemål om ren majs.
Tycker om den kalla pastan.
Önskemål om att pizza ska börja serveras och lax ska serveras oftare.
9d
Önskemål om att maten ska finnas där när man kommer till matsalen.
För de som inte äter gris önskas kycklingkorv istället för kalkonkorv.
Önskemål om att niorna ska få bestämma mat en dag innan sommarlovet.
Önskemål om att potatisbullar ska serveras oftare.

Önskemål om att snitzel ska serveras oftare.
Önskemål om att vitt bröd ska serveras oftare.
Önskemål om snitzel för de som inte äter gris.
Varför följs inte matsedeln?
Vissa maträtter som köket vet inte är så populära bland eleverna byter de ut mot
andra maträtter so är populärare. Ibland levereras inte rätt mat till köket och det finns
inte alltid personal till att laga maten. Köket ska försöka informera när det sker
ändringar i matsedeln.
Varför serveras inte bröd när det står att det ska på matsedeln?
Då brödet tillhör soppan som ska serveras och det inte är mer än några få elever
som äter soppan så har de slutat med den, och brödet som tillhör soppan har
försvunnit tillsammans med soppan.
Varför plockas maten undan så tidigt och varför finns det inte alltid mat när
man dyker upp?
Anledningen till att de stänger ner ena matstationen är att det blir väldigt snuskigt och
de då måste slänga maten. Man får ta och vänta ett par minuter istället.
Kan vitt bröd serveras oftare?
Janos är den som brukar gilla att baka bröd, men han föredrar att baka limpor och
därför serveras det oftare än foccaciabröd som önskas
Kan man servera separerade grönsaker så att man kan blanda sin egen sallad,
samt ren majs?
Det går åt jätte mycket majs om man serverar den ensam, antagligen för att de är
sötade. Och de grönsakerna som kommer gå åt mest (sallad, gurka och tomat)
innehåller nästan bara vatten och de måste servera bön och kålprodukter
Kan vi byta ut becelle mot ett annat märke?
Köket går efter livsmedlesverkets rekommendationer och kan därför inte byta förrens
livsmedelsverket byter ut sina rekommendationer.
Kan vi servera ris och pasta oftare?
Det finns nästan alltid kall pasta att välja mellan när det serveras potatis och bulgur.
Kan vi servera större potatisar?
Köket testar olika sorters potatisar för att se vilka som är mest omtyckta. De har nu
gått över till en större storlek av potatisar.
Kan vi servera olika önskade måltider oftare?

Det är dyrt med lax, med det serveras minst en gång per termin.
Köket har försökt dra ner på inköpt färdiglagad mat, men färdiglagad mat är väldigt
populärt. (färdiglagad mat är bland annat pytt i panna)
Pizza går inte att lagas till så många elever.

Potatisbullar kan kommas att serveras som ett alternativ till pannkakor.
Alternativ för icke fläsk ätare ska ses över.
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